Kab. / Pres. No. 519/ R.P.
DE PRESIDENT VAN REPUBLIEK SURINAME
GELEZEN:
het beroepschrift van de politieke organisatie DNP-2000 d.d. 19 april 2000, ondertekend
door het bestuur, hierna te noemen “appellante”;
1. de door het Hoofdstembureau van Kiesdistrict III, Nickerie, genomen
beslissing d.d. 17 april 2000.
GELET OP:
1. de Grondwet van de Republiek Suriname (S.B. 1987 no. 116,
gewijzigd bij S.B. 1992 no. 38);
2. het Decreet Politieke Organisatie (S.B. 1987 no. 61);
3. de Kiesregeling (geldende tekst S.B. 1996 no. 15);
4. het Kiesbesluit (geldende tekst S.B. 1996 no. 26).
OVERWEGENDE:
1. dat het beroep is ingediend binnen de wettelijk gestelde termijn,
weshalve het beroep ontvankelijk is;
2. dat apellante bij schrijven d.d. 19 april 2000 in beroep is gekomen
tegen de beslissing van het Hoofdstembureau van Kiesdistrict III,
Nickerie, genomen in de openbare vergadering van 17 april 2000 ,
waarbij de kandidaten Rakiman Johannes en Tjikoeri Kasinath,
voorkomende op de kandidatenlijsten voor de Ressortraad van de
ressorten Westelijke-en Oostelijke Polders van de politieke organisatie
DNP-2000 zijn geschrapt;
3. dat de schrapping is gebaseerd op grond van het gestelde in artikel 66
lid 3 onder b van de Kiesregeling, aangezien de kandidaten voornoemd
op meerdere lijsten voorkomen;
4. dat appellante als grief heeft aangevoerd dat de kandidaten voornoemd
ten onrechte van de kandidatenlijst voor de Ressortraad van de
voormelde ressorten zijn geschrapt, aangezien volgens appellante het
Hoofdstembureau een te rigoreuze beslissing heeft genomen, terwijl
eventueel de gelegenheid geboden had kunnen worden om de
kandidaten alsnog te handhaven op de kandidatenlijst voor de
Ressortraad van de Oostelijke Polders, alwaar de kandidaten
voornoemd hun hoofd-en werkelijk verblijf hebben, vooral waar het
hierbij gaat om administratieve fouten;

5. dat naar Ons oordeel het in deze betreft een administratieve misslag
c.q. eenvoudige slordigheden die verbeterd moeten kunnen worden
binnen de wettelijke termijnen volgens de Kiesregeling, die duidelijk
beoogt om de politieke organisaties in twee instanties ruimte te geven
administratieve fouten en verzuimen te herstellen, vooral tegen de
achtergrond van de bedoeling van de wetgever met betrekking tot de
participatie-democratie en ook om te voorkomen dat eenvoudige –
herstelbare misslagen vergaande consequenties voor het kiesrecht van
de burger in het algemeen en appellante in het bijzonder met zich mee
kunnen brengen;
6. dat naar Ons oordeel het Hoofdstembureau voormeld met toepassing
van de artikelen 63 en 64 van de Kiesregeling geen keus had anders te
beslissen;
7. dat het Ons redelijk en billijk voorkomt appellante alsnog in de
gelegenheid te stellen om de kandidaten op de kandidatenlijst voor de
Ressortraad van het het ressort Oostelijke Polders, alwaar zij hun
hoofd-en werkelijk verblijf hebben te doen handhaven, mits de
kandidaten bij het Hoofdstembureau alsnog bewilligen voor hun
kandidatuur op de kandidatenlijst voormeld;
BESLUIT:
I.

Op grond van het bovenstaande het beroep van appellante
voorwaardelijk gegrond te verklaren.

II.

De beslissing van het Hoofdstembureau van Kiesdistrict III,
Nickerie, inzake schrapping van Rakiman Johannes en Tjikoeri
Kasinath op de kandidatenlijst voor de Ressortraad van het
ressort Westelijke Polders te vernietigen en het Hoofdstembureau
te gelasten voormelde kandidaten te handhaven op de
kandidatenlijst voor de Ressortraad van het ressort Oostelijke
Polders, mits de kandidaten voornoemd binnen twee dagen na
dagtekening van dit besluit alsnog de daarvoor vereiste verklaring
van bewilliging bij het Hoofdstembureau voormeld inleveren.

III. Te bepalen, dat afschrift van dit besluit in het Advertentieblad van de
Republiek Suriname wordt bekendgemaakt.
III. Afschrift van dit besluit te zenden aan het Onafhankelijk Kiesbureau,
het Centraal Hoofdstembureau, het Hoofdstembureau van Kiesdistrict III,
Nickerie, de Direkteur van het Kabinet van de President van de Republiek
Suriname.
Paramaribo, 28 april 2000
De President van de Republiek Suriname,

(DRS. J.A. WIJDENBOSCH)

